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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Μονεμβασίας. 
 

Αριθ. Απόφασης   59/2011 

    «Περί Συγχώνευσης των  νομικών προσώπων: 1. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μολάων», 2.«Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας», 3.«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού 
Σταθμού Δήμου Μολάων», 4.«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού 
Δήμου Βοιών», 5.«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Δήμου Ασωπού», 6.«Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας», 7.«Δημοτική 
Φιλαρμονική Δήμου Βοιών», 8.«Δημοτική Φιλαρμονική Ασωπού», 9.«Λαογραφικό 
Μουσείο Δήμου Ζάρακα», 10.«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων», 
11.«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού» και 12.«Δημοτική 
Βιβλιοθήκη & Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου» (Δήμου Βοιών) σε ένα νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία  «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» (άρθρο 103 του Ν.3852/2010 )» 

 
    Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, 
ύστερα από την με αριθμό 5/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87). 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα  είκοσι πέντε (25) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος    1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    2.Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χαράλαμος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
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16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραμής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Τσάκος Κωνσταντίνος    
24. Μέντης Γεώργιος   
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  
 

  

  Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν 
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός 
Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου 
Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. 
Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζεραφός Ανάργυρος 
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. 
Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης 
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης 
Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, 
Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στην  διατεταγμένη Δημοτική Σύμβουλο κΑ Αλειφέρη Παναγιώτα, η 
οποία είπε τα εξής: 
 

Με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:  
«Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, 
και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση 
που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου. Στους μεγαλύτερους δήμους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσμό άνω των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, προβλέπεται ότι μπορούν να λειτουργούν έως δύο 
νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο 
σχετικό άρθρο. 
    Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη συγχώνευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία 
περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις  έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου 
μέχρι τη λήξη τους , εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο και  χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε 
όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των  συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, 
εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.  
    Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική 
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πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν. (παρ.5 του ίδιου 
άρθρου)  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, το τακτικό 
προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι 
δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που 
συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από 
τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. 

    Πέραν του τακτικού προσωπικού, και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των 
συγχωνευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συνεχίζουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 103 και εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

    Όπως γνωρίζετε στο Δήμο μας λειτουργούν, στους τομείς αρμοδιοτήτων Πολιτισμού & 
Αθλητισμού και στους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και  
παιδείας δώδεκα (12) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα: 
 
1. Με την υπ’ αριθμ. 97/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μολάων η οποία 
εγκρίθηκε με την 7218/05 απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συστάθηκε 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου 
Μολάων», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση 
της ΓΓ της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 930/Β’/06-07-2005 ΦΕΚ. 
 
2. Με την υπ’ αριθμ. 16/2010 απόφαση του απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μονεμβασίας η οποία εγκρίθηκε με την 3355/2010 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι 
κ.α. ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ 
αριθ. 1599/Β’/04-10-2010 ΦΕΚ. 
 
3. Με την 4003/2001 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  όπως 
τροποποιήθηκε με την 159/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μολάων & εγκρίθηκε με 
την 11392/2005 απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων» του οποίου ο σκοπός, 
η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις  του Γ.Γ. της Περιφέρειας οι οποίες 
δημοσιεύτηκαν στα υπ’ αριθ. 464/Β’/20-04-2001 & 1337/Β’/22-09-2005 ΦΕΚ. 
 
4. Με την υπ’ αριθμ. 67/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών η οποία εγκρίθηκε 
με την 3880/2001 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με 
τις 9/2007 & 164/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών & εγκρίθηκαν με την 
8355/07 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό 
Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών», του οποίου ο σκοπός, η 
περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις  του Γ.Γ. της Περιφέρειας οι οποίες 
δημοσιεύτηκαν στα υπ’ αριθ. 569/Β’/16-05-2001 & 1644/Β’/17-08-2007 ΦΕΚ. 
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5. Με την 3950/2001 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως 
τροποποιήθηκε με τις 12/2007 & 96/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού & 
εγκρίθηκαν με την 9622/07 απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου 
Ασωπού», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις  
του Γ.Γ. της Περιφέρειας οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα υπ’ αριθ. 464/Β’/20-04-2001 & 
2051/Β’/22-10-2007 ΦΕΚ. 
 
6. Με την υπ’ αριθμ. 265/2009 Απόφαση ΔΣ Μονεμβασίας η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 
2160/31.12.2010 ΦΕΚ τεύχος Β, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική 
Φιλαρμονική Μονεμβασίας»  
 
7. Με το 449/1976 ΠΔ, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 136/Α/1976 ΦΕΚ & τροποποιήθηκε με τις 
2450/94, 82/99 & 107/03, αποφάσεις Νομαρχίας Λακωνίας (ΦΕΚ185/Β/94) & του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Βοιών, όπως τροποποιήθηκαν με την 14549/2003 απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 1779/Β/2003) συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Βοιών», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. 
ορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις. 
 
8. Με την υπ’ αριθμ. 64/98 /2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασωπού, η οποία 
εγκρίθηκε με την 9585/98 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως 
τροποποιήθηκε με την 96/07 απόφαση του Δ.Σ. Ασωπού & εγκρίθηκε με την 12343/07 
απόφαση του Γ.Γ. Πελοποννήσου, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική 
Φιλαρμονική Ασωπού», του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στις 
ανωτέρω αποφάσεις του Γ.Γ. της Περιφέρειας οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα υπ’ αριθ. 975/Β/98 
& 2051/Β/07 ΦΕΚ. 
 
9. Με την υπ’ αριθμ. 146/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζάρακα, η οποία 
εγκρίθηκε με την 15912/2007 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συστάθηκε 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζάρακα» του οποίου ο σκοπός, η 
περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας η οποία 
δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 1379/Β/2007 ΦΕΚ. 
 
10. Με την 215/1999 Απόφαση του ΔΣ Μολάων, η οποία εγκρίθηκε με την 16172/99, 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων» του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, 
οι πόροι κ.α. ορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο υπ’ αριθ. 
26/Β/2000 ΦΕΚ. 
 
11. Με τις 40/01 & 201/01 αποφάσεις του ΔΣ Ασωπού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 8370/2001 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις 12/07, 96/07 & 
177/07 Α.Δ.Σ. Ασωπού, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 12345/2007 & 15774/07 
αποφάσεις του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού». 
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12. Με τις 6/94 & 16/94 αποφάσεις του Κ.Σ. Νεαπόλεως Βοιών η οποία εγκρίθηκε με την 
3534/94 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την 
82/1999, 8/2007 &162/07 αποφάσεις του Δ.Σ. Βοιών, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις 7167/99 & 
8371/07 αποφάσεις του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη & Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου».. 
 

Το προσωπικό που υπηρετεί στα ανωτέρω Νομικά πρόσωπα είναι: 
1. ΝΠΔΔ: «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μολάων» 
Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος 
 
2. ΝΠΔΔ: «Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας» 
Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος. 
 
3. ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων» 
Υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι. 
 
4. ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών» 
Υπηρετεί μία (1) υπάλληλος. 
 
 5. ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου 
Ασωπού» 
Υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι. 
 
6. ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας»   
Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος. 
 
7. ΝΠΔΔ «Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Βοιών» 
Υπηρετεί μία (1) υπάλληλος. 
 
8.  ΝΠΔΔ  «Δημοτική Φιλαρμονική Ασωπού, 
Υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος. 

 
9.  ΝΠΔΔ «Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Ζάρακα» 
Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος. 
 
10.  ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων» 
 Υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος. 
 
11.  ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού» 
Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος. 
 
12.  ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη & Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου»  
Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος. 
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Η κατάταξη του υπάρχοντος προσωπικού των Ν.Π. θα γίνει με απόφαση του προέδρου 
του διοικητικού συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/ οικ. 4569/27-01-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  Προκειμένου ο 
αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που 
διαθέτει κάθε νέος Δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται 
υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, 
αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010  

Επειδή τα ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία λειτουργούν στο Δήμο μας, έχουν σκοπούς που 
ανάγονται στους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, & παιδείας όπως 
περιγράφονται και στις αποφάσεις σύστασής τους, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εξορθολογισμού των παρεχόμενων από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, την 
αποδοτικότερη οργάνωση του Δήμου την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, και το πλαίσιο 
των σχετικών ρυθμίσεων του ν. 3852/2010 

Προτείνουμε: 
τη συγχώνευση των επιμέρους Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό 
Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 
Μονεμβασιάς» το οποίο θα έχει τους σκοπούς & τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν 
καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, 
πολιτισμού και αθλητισμού  σύμφωνα με το πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 3463/06. 
Ειδικότερα 
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι: 

 
Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: 
 
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και 
λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων 
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 
μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων 
ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για 
την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 
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Στον Τομέα Πολιτισμού, 
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 
1. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή 
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 
επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 
βιβλιοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, 
σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραμμάτων. 

2. Η προστασία και διαχείριση μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

3. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή 
η συμμετοχή τους σε αυτά. 

4. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

6. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν 
έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 

Στον Τομέα του Αθλητισμού 
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 
1. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων 
και δημοτικών χώρων άθλησης. 

2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων. 

Η διοργάνωση περιοδικών & ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή των 
νέων & γενικότερα των κατοίκων της περιοχής. 
 
Η Οργάνωση & Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων. 
 
Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία της περιοχής του Δήμου. 

 
Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς 
σκοπούς του.  
 
Διοίκηση: 
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 
δέκα πέντε(15) μέλη τακτικά, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων: 
- Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι  δύο  (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου 
- Δέκα (10) κάτοικοι ή δημότες  που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή 
κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τους 
σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ. 
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- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί 
περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους 
Σε περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί 
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν οι σύμβουλοι  που προτείνονται από την 
πλειοψηφία. 
Οι ανωτέρω διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος & ο Αντ/δρος του ΔΣ. 
 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε εξακόσες χιλιάδες 
(600.000,00)  ευρώ. 
β) Η ετήσια επιχορήγηση από την Κεντρική Διοίκηση που δίδεται για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας, την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την μισθοδοσία του προσωπικού βάσει των 
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2503/1997. 
γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, 
δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά ή 
προγράμματα της Ε.Ε. 

στ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο εγγραφών μελών του. 
 
Περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: 
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των δώδεκα (12) Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και η 
οποία μεταβιβάζεται στο νέο Ν.Π. καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν 
μεταβιβασθεί από το Δήμο ή άλλους φορείς, ιδρύματα ή ιδιώτες ή με άλλο τρόπο αποκτηθεί ή 
αφιερωθεί σε αυτό 
 
Εκπροσώπηση:  
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε 
δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση 
για τη συνέχιση από αυτό. 
 
Προσωπικό του νέου Νομικού Προσώπου:  
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα, 
μεταφέρονται αυτοδίκαια στο νέο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο που δημιουργείται η κατάταξη του 
παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 
νέου νομικού προσώπου. 
 
   Με την παρούσα απόφαση  προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
για το έτος 2011 600.000,00 € και για καθένα από τα επόμενα έτη.  
 
   Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μαστορόπουλος ο οποίος είπε ότι έχει επιφυλάξεις για το 
ύψος της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς το Ν.Π. και θεωρεί ότι το Ν.Π. θα μπορούσε 
να διοικηθεί από επταμελές διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Νικολινάκος εξέφρασε την άποψη ότι τις 
δραστηριότητες του Ν.Π. θα μπορούσε να τις ασκήσει ο ίδιος ο Δήμος, θεωρεί σπατάλη την 
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διάθεση του ποσού των 600.000 € στο Ν.Π. και ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να 
διατεθούν για διάφορα έργα στο Δήμο και ότι το Δ.Σ. θα μπορούσε να ήταν επταμελές. Ο κ. 
Χαραμής Αντώνιος είπε ότι το Ν.Π. θα μπορούσε να διοικηθεί από επταμελές Δ.Σ. με πρόεδρο 
τον ίδιο το Δήμαρχο.  Ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος είπε ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να 
βελτιωθεί το οδικό δίκτυο σε σημεία που χρειάζεται.  Ο κ. Τσάκος Πέτρος θεωρεί ότι το ποσό 
της τακτικής επιχορήγησης πρέπει να μειωθεί κατά 200.000 € και ότι το Δ.Σ. πρέπει να είναι 
επταμελές.  Η εισηγήτρια η κΑ Αλειφέρη απαντώντας, είπε ότι η τακτική επιχορήγηση του 
Δήμου προς το Ν.Π., δηλαδή τα 600.000 €, είναι χαμηλότερη από το σύνολο των τακτικών 
επιχορηγήσεων που έδιδαν οι τέως Δήμοι στα δώδεκα συνενούμενα Νομικά Πρόσωπα και ότι 
περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν είναι δυνατόν όμως να 
μειωθούν οι υπόλοιπες δαπάνες, όπως για την λειτουργία των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, 
των Φιλαρμονικών, οι οποίες για το 2010 ήταν, ενδεικτικά αναφέρω, για τον Παιδικό Σταθμό 
Μολάων 160.710 €, για τον Παιδικό Σταθμό Βοιών 73.820 €, για τον Παιδικό Σταθμό Ασωπού 
114.286 €, για το ΚΑΠΗ Μολάων 30.429 €, για τη Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσου 
23.986 €, για τις Φιλαρμονικές συνολικά 167.389 €, για τους ΟΝΑ 86.038 €, για το Λαογραφικό 
Μουσείο Ζάρακα 4.468 €, δηλαδή συνολικά το έτος 2010 όλα τα συνενούμενα Ν.Π. δαπάνησαν 
661.126 €, που λοιπόν βλέπετε την υπερβολή όταν για το 2011 προτείνονται 600.000 €»?    
          Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση και τις πιο πάνω 
τοποθετήσεις , έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3852/2010, τις όμοιες του 
άρθρου 65 του αυτού νόμου και μετά από  διαλογική συζήτηση: 
 

   α π ο φ  α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ  η φ  ί α 
 

   Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαστορόπουλου Νεκτάριου, Τσάκου 
Πέτρου, Χριστάκου Σταύρου, Νικολινάκου Παναγιώτη, Παπαδάκη Γεωργίου και Χαραμή 
Αντωνίου. 
 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημητρόπουλος έδωσε λευκή ψήφο. 
  Την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. 1. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου 
Μολάων», 2.«Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας», 
3.«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων», 4.«Δημοτικό Νομικό 
Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών», 5.«Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού», 6.«Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας», 
7.«Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Βοιών», 8.«Δημοτική Φιλαρμονική Ασωπού», 9.«Λαογραφικό 
Μουσείο Δήμου Ζάρακα», 10.«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Μολάων», 
11.«Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ασωπού» και 12.«Δημοτική Βιβλιοθήκη & 
Πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου» (Δήμου Βοιών) σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» το οποίο θα έχει τους σκοπούς & τις δραστηριότητες που 
αυτά ασκούσαν καθώς και δραστηριότητες που ανάγονται στους τομείς κοινωνικής πολιτικής και 
αλληλεγγύης, πολιτισμού και αθλητισμού  σύμφωνα με το πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 
3463/06: 
 
Ειδικότερα 
Σκοπός του νομικού προσώπου είναι: 

 
Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης: 
 
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και 
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λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων 
ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 
γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη 
μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων 
ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για 
την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη 
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 

Στον Τομέα Πολιτισμού, 
στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η 
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, 
μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και 
σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η 
μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 

• Η προστασία και διαχείριση μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

• Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν 
έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 

 
Στον Τομέα του Αθλητισμού 

στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 
• Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών 

κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης. 

• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων. 
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• Η διοργάνωση περιοδικών & ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή 
των νέων & γενικότερα των κατοίκων της περιοχής. 

 
• Η Οργάνωση & Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων. 

 
• Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία της περιοχής του Δήμου. 
 
• Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους 

γενικούς σκοπούς του.  
 
Διοίκηση: 
 Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται 
από δέκα πέντε(15) μέλη τακτικά, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων: 
- Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι  δύο  (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου 
- Έως δέκα (10) κάτοικοι ή δημότες  που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού 
προσώπου ή κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 
συνάδουν με τους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ. 
- Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί 
περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους 
Σε περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί 
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν οι σύμβουλοι  που προτείνονται από την 
πλειοψηφία. 
 Οι ανωτέρω διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος & ο Αντ/δρος του ΔΣ. 
 
 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι: 
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε εξακόσες χιλιάδες 
(600.000,00)  ευρώ. 
β) Η ετήσια επιχορήγηση από την Κεντρική Διοίκηση που δίδεται για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας, την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την μισθοδοσία του προσωπικού βάσει των 
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 2503/1997. 
γ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, 
δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ. 
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε εθνικά ή 
προγράμματα της Ε.Ε 

στ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο εγγραφών μελών του. 
 
Περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: 

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των δώδεκα (12) Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται 
και η οποία μεταβιβάζεται στο νέο Ν.Π. καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που 
τυχόν μεταβιβασθεί από το Δήμο ή άλλους φορείς, ιδρύματα ή ιδιώτες ή με άλλο τρόπο 
αποκτηθεί ή αφιερωθεί σε αυτό 
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Εκπροσώπηση:  
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε 

δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη 

διατύπωση για τη συνέχιση από αυτό. 
 
Προσωπικό του νέου Νομικού Προσώπου:  

Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα, 
μεταφέρονται αυτοδίκαια στο νέο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο που δημιουργείται η κατάταξη του 
παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του 
νέου νομικού προσώπου. 
 
   Με την παρούσα απόφαση  προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
για το έτος 2011, 600.000,00 € και για καθένα από τα επόμενα έτη.  
 
   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
       Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  59/2011. 
 
   Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                      Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 17-03-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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